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 های آلی بر عملکرد و قابلیت تاثیر تغذیه جو خیسانده شده در اسید

 های پرواریهضم گوساله

 2مهدی دهقان بنادکی و 2کامران رضایزدی*، 1پورمهدی نعمت

  ، دانشکده علوم زراعی و دامی،شیار گروه علوم دامیدان2رشد و اکارشناسی آموختهدانش1

 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 22/20/39؛ تاریخ پذیرش: 22/22/39تاریخ دریافت: 

 چکيده

در  ماه 12و میانگین سنی حدود  کیلوگرم 923±22راس گوساله نر هلشتاین به وزن تقریبی 92 تعداد
مورد استفاده روز  122مدت بهتکرار در هر تیمار  12جیره آزمایشی و  سهصادفی با ت قالب یک طرح کامالً

، تیمار انه جو خیسانده شده در آبدمایشی شامل، تیمار اول جیره شاهد حاوی های آزجیره .قرار گرفتند
بر  جیرهدرصد اسیدالکتیک و تیمار سوم شامل  2/2یه دانه جو خیسانده شده با سطح دوم شامل جیره بر پا

 ،های خونی، فراسنجهعملکردیاسیدسیتریک بودند. صفات  درصد یکطح پایه دانه جو خیسانده شده با س
گیری گردید. وزن نهایی، افزایش وزن روزانه و ها اندازهمدفوع گوساله اسیدیتهقابلیت هضم مواد مغذی و 

قرار گرفت  هاجیرهت تاثیرداری تحطور معنیبهها گوسالهمصرفی به افزایش وزن نسبت خوراک 
(22/2P<)قابلیت هضم ماده خشک، ماده  قدارمهای آزمایشی متفاوت نبود. . ماده خشک مصرفی بین جیره

تفاوت  (.>22/2Pداری تحت تاثیر تیمار قرار گرفت )طور معنیها بهیواره سلولی جیرهآلی، پروتئین خام و د
. فرآوری دانه جو با اسیدهای مشاهده نشد آزمایشی مختلفهای مدفوع بین تیمار اسیدیتهداری در معنی

 ، در(>22/2P)ی آزمایشی شد الکتیک و سیتریک باعث افزایش گلوکز و کاهش کلسترول خون در تیمارها
داری گلیسرید، پروتئین تام و آلبومین در بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیکه میزان اوره، تری حالی

توانست که استفاده از اسیدالکتیک و اسیدسیتریک در فرآوری دانه جو  هده گردیدمشا در نتیجه .نداشت
  د.وشهای نر پرواری گوساله قابلیت هضمعملکرد و  موجب بهبود

 های خونیفراسنجه ،اسیدهای آلی، عملکرد، قابلیت هضمشده با آوریگوساله پرواری، جو عمل واژگان کلیدی:
                                                             

 rezayazdi@ut.ac.ir نویسنده مسئول: *
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 مقدمه
که این  ،(1333دهد )اوونس و همکاران، سترسی نشاسته را افزایش میفرآوری غالت قابلیت د

( و بازده افزایش وزن 2222رد و همکاران،  ؛1331)اوونس و همکاران،  امر موجب بهبود عملکرد

که دانه جو حاوی نشاسته با سرعت تخمیر باال در دلیل این(. به1331)ژیانگ و همکاران،  شودمی

یر باالی آن در جیره گاوها با تجمع مقدار زیادی اسیدهای تخمیری و افت شکمبه است، وجود مقاد

pH انجام گرفته نشان داده  (. بررسی2223امانوئل و همکاران،  ؛1331)یانگ و همکاران،  همراه است

(. تغذیه گاوها با 1331)نوکک،  گرددنشاسته جو در شکمبه تجزیه می درصد 32تا  32است که بین

)کرهبیل،  ای شودتواند منجر به اسیدوز شکمبه( میدرصد 32تا  32) ی کنسانتره باالهای حاوجیره

گردد. در ضمن باال های هضم کننده الیاف میخود منجر به کاهش جمعیت باکتری که به نوبه (1332

های کبدی را افزایش می بودن سرعت تخمیر نشاسته جو در شکمبه میزان بروز نفخ، لنگش و آبسه

وردن اسیدوز تحت بالینی های پر کنسانتره برای بوجود آپتانسیل جیره(. 1331)یانگ و همکاران،  دهد

ای موجود در مخلوط جیره تخفیف یابد تواند بوسیله کاهش میزان نشاسته قابل تخمیر شکمبهمی

ایش ای و افزی شکمبه(، که دلیل آن کاهش نشاسته در دسترس برای تجزیه2223)زبلی و همکاران، 

چندین روش  (.2223ای است )اقبال و همکاران، شکمبه نشاسته محافظت شده در برابر تجزیه

های های حاوی نشاسته وجود دارد. اشکال روشفرآوری جهت تغییر الگوی تجزیه و هضم جیره

های شیمیایی نظیر سدیم هیدروکسید و فیزیکی نظیر برشته کردن، پر هزینه بودن آنها است و روش

دهند )دهقان مالدئید نیز دارای خاصیت خورندگی بوده و سالمتی کارگران را در خطر قرار میفر

 22درصد جو و  32( به خمیری که از 2222مکاران )در مطالعه اوستمن و ه(. 2221بنادکی و همکاران، 

الکتیک  . نتایج بدست آمده نشان داد که اسیدشده بود، اسید الکتیک اضافه گردیددرصد گندم تشکیل 

شود که دلیل آن را کاهش سرعت باعث کاهش غلظت گلوکز و انسولین خون بعد از مصرف غذا می

هضم نشاسته توسط افزودن اسید الکتیک بیان کردند. اما افزودن اسید هیدروکلریدریک که باعث کاهش 

pH الکتیک روی  نداشت. بنابراین اثر اسید ی روی کاهش سرعت هضم نشاسته گندمشود، تاثیرنیز می

یک اسید آلی مالیم الگوی تخمیر باشد. می pHکاهش سرعت هضم نشاسته، جدا از اثر آن روی کاهش 

شود. خیساندن دانه جو در اسید ای را اصالح کرده و باعث افزایش تولید و سالمت حیوان میشکمبه

کاهش نشاسته محلول الکتیک نرخ تجزیه نشاسته جو را کاهش داده و موجب افزایش نشاسته مقاوم، 

شکمبه کمتر  pHگردد. عالوه بر این مدت زمانی که و در نتیجه کاهش غلظت اسیدهای چرب فرار می
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ماند را کاهش داده و به این ترتیب خطر اسیدوز تحت بالینی در طی فاز تخمیر سریع باقی می 3/2از 

طالعه تعیین تاثیر خیساندن دانه جو (. بنابراین، هدف از این م2223یابد )اقبال و همکاران، کاهش می

و برخی از  مدفوع pH ،ای، هضم شکمبهیک و سیتریک بر عملکردغلتک شده در اسیدهای الکت

 های نر پرواری بود.گوساله های خونی درفراسنجه

 

 هامواد و روش

 راس گوساله نر هلشتاین به وزن تقریبی 92در این پژوهش : طرح آزمایشی، گاوها و تیمارها

جیره آزمایشی  9در قالب یک طرح کامال تصادفی با  ماه 12و میانگین سنی حدود  کیلوگرم 22±923

این  تکرار در هر تیمار در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران مورد استفاده قرار گرفتند. 12و 

انده دوره روز باقیم 32دهی و روز ابتدای آن دوره عادت 12روز انجام شد که  122طرح در مدت 

، حاوی دانه جو خیسانده شده در آب های آزمایشی شامل، تیمار اول جیره شاهداصلی پروار بود. جیره

اسید الکتیک و تیمار سوم  درصد 2/2 پایه دانه جو خیسانده شده با سطحبر  تیمار دوم شامل جیره

های جو توسط ودند. نمونهاسید سیتریک ب درصد 1 پایه دانه جو خیسانده شده با سطحبر  شامل جیره

درصد  2/2در آب، محلول  1:1ساعت به نسبت  83آسیاب غلتکی فشرده و شکسته شده و به مدت 

تهیه  مخلوط ها به صورت کاملشدند. جیرهدرصد اسید سیتریک خیسانده  1اسید الکتیک و محلول 

افزار ها با نرمگرفتند. جیرهدر اختیار حیوانات قرار  1022و 2322 هایبار در روز در ساعت 2 شده و

های انفرادی با دسترسی در جایگاه هاگوساله متوازن شده و (1330جیره نویسی انجمن ملی تحقیقات )

گیری شده و پس از دهی اندازهوزن ابتدایی پس از دوره عادت .آزاد به آب و در حد اشتها تغذیه شدند

 ها صورت گرفت.ادی گوسالهروز یکبار تا پایان طرح توزین انفر 92آن هر 

گیری مااده خشاک برای اندازه: برداری خوراک و مدفوع برای تجزیه شیمیایی و قابلیت هضمنمونه

آوری و توزین گردیاد. بارای دهی صبح مقدار خوراک باقیمانده جمعمصرفی هر روز پیش از خوراک

گیاری باار نموناههفته یاک 2گیری ماده خشک و ترکیب شیمیایی خوراک مصرفی و مدفوع هر اندازه

مانده هر دو هفته یکباار جهات بارآورد میازان مااده خشاک چنین از خوراک باقیصورت گرفت. هم

  (.2212گیری شد )ویرنگا و همکاران، نمونه
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 ترکیب مواد خوراکی جیره بر اساس ماده خشک -1 جدول

المللی واحد بین 222المللی کوله کلسی فرول، ینهزار واحد ب 122المللی رتینول ، هزار واحد بین 822کیلوگرم مکمل ویتامینی دارای  .1

گرم آهن، میلی 8222گرم منگنز، میلی 2222گرم منیزیم،  92گرم فسفر،  12گرم کلسیم ،  132اکسیدان، گرم آنتیمیلی 822توکوفرول، 

 گرم بیکربنات سدیم بود. 222وم و گرم سلنیمیلی 22گرم ید، میلی 122گرم کبالت، میلی 122گرم روی، میلی 9222گرم مس، میلی 922
 

توصیه شاده  های استانداردمیزان ماده خشک، پروتئین خام، چربی خام و خاکستر براساس روش 

هاای شاوینده خن ای باه روش با استفاده از محلول 1تعیین شد. دیواره سلولی AOAC( 1332) توسط

قابلیات هضام هااهری مااده خشاک گیاری گیری گردید. اندازه( اندازه1331سوست و همکاران )ون

مصرفی، ماده آلی، پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده خن ی با استفاده از روش خاکستر نامحلول 

 (.1331صورت گرفت )ون کوئلن و یانگ،  2در شوینده اسیدی

آوری شدند. دوره پروار جمع 32و  02، 82ها در روزهای مدفوع نمونه  pHگیریبرای اندازه

ساخت کشور سوئد  321متر مدل متروم  pHگیری با استفاده از بالفاصله پس از نمونه pHگیری دازهان

لیتر آب دیونیزه داخل میلی 22گرم نمونه را با  2ها به حالت محلول، صورت گرفت. برای تبدیل نمونه

شده و  9ه ورتکسثانی 92مدت لیتری مخلوط کرده و جهت ایجاد سوسپانسیون پایدار بهمیلی 22تیوپ 

 (.2221صورت گرفت )فاکس و همکاران،  pHگیری سپس اندازه
                                                             
1- Natural Detergent Fiber (NDF) 

2- Acid Insoluble Ash (AIA) 
3- Vortex 

 درصد ماده خشک مواد خوراکی

 22/2 یونجه خشک

 09/11 سیالژذرت

 93/22 دانه جو غلتک شده

 18/18 دانه ذرت آسیاب شده

 11/0 کنجاله سویا

 13/9 سبوس برنج

 10/2 1مکمل معدنی و ویتامینه

 20/1 کربنات کلسیم

 33/1 کربنات سدیمبی

 93/2 نمک

 2/2 زئولیت
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 های آزمایشی )براساس ماده خشک(مقدار انرژی و مواد مغذی جیره -2جدول 

 ترکیب شیمیایی
 جیره

 اسید سیتریک اسید الکتیک شاهد

 32/2 32/2 32/2 1انرژی متابولیسمی )مگاکالری بر کیلوگرم(

 0/83 8/83 3/83 2(ماده خشک )درصد

 22/19 3/12 1/19 2پروتئین خام )درصد(

 20/21 13/21 32/20 2دیواره سلولی )درصد(

 02/2 02/2 02/2 1کلسیم )درصد(

 93/2 93/2 93/2 1فسفر )درصد(

 (1330انجمن ملی تحقیقات ) اساس جداول بر -1

 دست آمده در آزمایشگاههای بهاساس داده بر -2
 

 ءسی تحت خالسی 2های با استفاده از لوله 00گیری در روزهای صفر و ندر این مطالعه خو

از محل  ،قبل مصرف خوراک ،صبح 1گیری در ساعت جام شد. خونانعقاد هپارین ان همراه با ماده ضد

گیری به سرعت به فالسک سیار های حاوی خون پس از خونصورت پذیرفت. لوله دمیرگ سیاه

ل شد و به آزمایشگاه مرکزی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی منتق 1های یخحاوی کیسه

 g9222دار با دور اه تهران ارسال شد. جداسازی پالسمای خون با استفاده از سانتروفیوژ یخچالگدانش

سی قرار سی 2/1های شده درون میکروتیوب دقیقه انجام گرفت. سپس پالسمای جدا 12در مدت 

ها با . سنجشگراد نگهداری شدسانتی -22های خونی در دمای گیری فراسنجهازهگرفت و تا زمان اند

های شرکت پارس آزمون برای تعیین گلوکز، کلسترول، های استاندارد شده آزمایشگاهاستفاده از کیت

 انجام شد.ای، پروتئین تام و آلبومین گلیسرید، نیتروژن اورهتری

 

 تجزیه آماری

صورت  1/3نسخه ویرایش شده  SAS (2229) آماری افزاربا استفاده از نرم هاتجزیه آماری داده

 ومدل خطی عمومی  هایی که در طول آزمایش یکبار تکرار شده بودند از رویه گرفت و برای داده

 هایی که چندبار در طول آزمایش تکرار شده بودند، همانند افزایش وزن روزانه از رویهبرای داده

                                                             
1- Ice Bag 
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صورت میانگین حداقل مربعات و انحراف معیار نتایج تجزیه واریانس به ده گردید.استفا میکس شده

 یان گردید.ب ≥22/2P داری درها گزارش شد. سطح معنیمیانگین

 

 نتايج و بحث

های مختلف های نر پرواری تغذیه شده با جیرهمیانگین حداقل مربعات مربوط به عملکرد گوساله

آوری شده با اسیدالکتیک دریافت هایی که جیره حاوی جو عملگوسالهارائه شده است.  9در جدول 

تری تر و نسبت خوراک مصرفی به افزایش وزن کمکردند وزن نهایی باالتر، افزایش وزن روزانه بیش

داری طور معنیک افزایش وزن روزانه بهداشتند. در حیوانات تغذیه شده با جیره حاوی اسیدسیتری

اهد بود، در حالی که وزن نهایی و نسبت خوراک مصرفی به افزایش وزن نسبت به تر از گروه شبیش

گروه شاهد تمایل به افزایش داشت. میزان ماده خشک مصرفی روزانه بین تیمارها متفاوت نبود، که 

 که شد گزارشاخیر  در پژوهش .(2223اقبال و همکاران، )موافق با نتایج حاصل از آزمایش دیگر بود 

 شودنمی مصرفی خشک ماده در داریمعنی تغییر موجب جو دانه فرآوری در آلی اسیدهای از استفاده

 نشاسته میزان درصدی 1/11 افزایش باعث الکتیک اسید با جو دانه فرآوری(. 2223 همکاران، و اقبال)

 و اقبال) دهدمی کاهش درصد 3 میزانبه را محلول نشاسته میزان و شده تجزیه به نسبت مقاوم

 تولید عمده طور به و شده تجزیه آهستگی به شکمبه در مقاوم نشاسته از بخشی(. 2223 همکاران،

 تجزیه از مقاوم نشاسته تربیش بخش که حالی در ،(2229 همکاران، و ساتن) کندمی پروپیونات

 کوچک دهرو به نشاسته انتقال در افزایش(. 2220 رینولد، ؛1331 هانتینگتون،) کندمی فرار ایشکمبه

 متان صورت به انرژی دادن دست از کاهش وسیله به خوراک از استفاده بازده در بهبود باعث تواندمی

 آلی، اسیدهای در شده خیسانده و شده غلتک جو دانه (.1332 همکاران، و آلیستر مک) شود حرارت و

 افزایش صبح خوراک از پیش زمان در را شکمبه پروپیونات موالر نسبت الکتیک، اسید ویژه طوربه

 گاوها تغذیه چنین،هم(. 2223 و همکاران، اقبال) دهدمی کاهش را استات میزان همزمان طوربه و داده

 خون در گلوکز غلظت افزایش باعث اسیدالکتیک در شده خیسانده غلتکی جو دانه حاوی جیره با

 از استفاده که دهدمی نشان مطالعه نای از حاصل نتایج این بر عالوه (.2212 و همکاران، اقبال) شودمی

 گوارش دستگاه در خوراک هاهری هضم قابلیت در بهبود موجب جو دانه فرآوری در آلی اسیدهای

 موجب غیرمستقیم یا طورمستقیمبه توانندمی عوامل این تمام که کرد بیان توانمی طورکلیبه. شوندمی
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 با شده فرآوری غلتکی جو دانه حاوی جیره با شده هتغذی هایگوساله پروار و رشد عملکرد در بهبود

 .شوند آلی اسیدهای
 

آوری شده های پایانی حاوی دانه جو عملمقایسه عملکرد رشد گاوهای پرواری تغذیه شده با جیره -3جدول 

 )براساس کیلوگرم(

 گیری شدهصفت اندازه
خطای  فرآوری جو با

 استاندارد

سطح 

 اسید سیتریک یکاسید الکت شاهد داریمعنی

 33/2 33/13 921 911 920 وزن اولیه

 b828 a882 ab893 32/8 28/2 وزن نهایی

 b92/1 a83/1 a82/1 280/2 29/2 افزایش وزن روزانه

 32/2 89/2 23/3 33/3 28/3 ماده خشک مصرفی روزانه

 b30/0 a21/0 ab22/0 20/2 22/2 خوراک مصرفی به افزایش وزن

 (>22/2P) باشددار بین تیمارها میدهنده تفاوت معنیر هر ردیف نشانحروف غیرمشابه د

 

گر آن بود نشان داده شده است. این نتایج بیان 8نتایج مربوط به قابلیت هضم در جدول شماره 

ام و دیواره سلولی در گروه مصرف کننده دانه خضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین که میزان قابلیت ه

تر از گروه شاهد بود. در حالی که در گروه اسید سیتریک تمایل با اسید الکتیک بیش جو فرآوری شده

های حاوی جو عمل آوری شده با اسیدالکتیک یا سیتریک هایی که جیرهبه افزایش داشت. گوساله

 88/0 که نسبت به گروه شاهد 23/0و  01/0ترتیب مدفوع باالتری به pHدریافت کرده بودند، دارای 

شود، که تواند مانع از تخمیر سریع نشاسته در شکمبه ند. تاخیر در هضم نشاسته در شکمبه میداشت بود

شکمبه در گاوهای  pH شکمبه است. آزمایشات قبلی نشان داد که pHنتیجه آن جلوگیری از افت 

انه جو شیری تغذیه شده با دانه جو غلتکی فرآوری شده با اسید الکتیک نسبت به گروه مصرف کننده د

شکمبه  pHچنین ساعت پس از مصرف خوراک باالتر بود. هم 12تا  12غلتکی خیسانده شده با آب، در 

ساعت کمتر از  3/9ساعت و در گروه شاهد  8/2در گروه دریافت کننده جو فرآوری شده با اسیدالکتیک 

شکمبه مدت زمان پایین بودن  pH(. یکی از نکات مهم در ارتباط با 2223بود )اقبال و همکاران،  3/2

pH  خصوص زمانی کوتاه پس از مصرف خوراک که برای بروز اسیدوز تحت بالینی است، به 3/2کمتر از

در واقع باید بیان کرد که بهبود در  (.2223و رشد بهینه میکروبی بسیار حیاتی است )زبلی و همکاران، 
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کننده اسید الکتیک و اسید سیتریک از طریق های مصرف قابلیت هضم در کل دستگاه گوارش در گروه

 شود. بهبود در وضعیت اسیدیته شکمبه حاصل می
 

 های آزمایشیهای نر پرواری تغذیه شده با جیرهگوساله مدفوع pHقابلیت هضم مواد مغذی و  -4جدول 

 صفت
انحراف  فرآوری جو با

 معیار

سطح 

 اسید سیتریک اسید الکتیک شاهد داریمعنی

 b21/02 a83/01 ab31/00 0/2 229/2 ه خشک )درصد(ماد

 b31/00 a82/12 ab13/03 32/2 220/2 ماده آلی )درصد(

 b22/23 a11/02 ab22/01 20/1 213/2 پروتئین خام )درصد(

 b21/93 a12/82 ab33/93 23/2 293/2 دیواره سلولی )درصد(

pH مدفوع b82/0 a03/0 ab23/0 21/2 210/2 

 .(>22/2P) باشددار بین تیمارها میدهنده تفاوت معنیه در هر ردیف نشانحروف غیر مشاب

 

کاهش در قابلیت هضم خوراک بویژه نشاسته در مدفوع باید بیان کرد که  pHدر ارتباط با وضعیت 

شود، که اگر بیش از افزایش در مقدار نشاسته ورودی به روده کوچک میدستگاه گوارش موجب 

ر روده کوچک باشد موجب بروز تخمیر ثانویه در روده بزرگ خواهد شد هرفیت هضم و جذب د

های انتهایی دستگاه گوارش نیز موجب تولید (. افزایش تخمیر در بخش2221)هارمون و مک لوود، 

 (.2222شود )ون کسل و همکاران، یدر روده بزرگ م pHاسیدهای چرب فرار و در نتیجه افت 

های تغذیه شده با های خونی در گوسالهبه مقایسه فراسنجهمیانگین حداقل مربعات مربوط 

نشان داد که غلظت دست آمده بهنشان داده شده است. نتایج  2های آزمایش در جدول شماره جیره

های تغذیه شده با دانه جو فرآوری شده با اسید الکتیک بیشتر از گروه شاهد گلوکز خون در گوساله

تمایل به افزایش داشت. موافق با این نتایج گزارش شده است که تغذیه  بود و در تیمار اسید سیتریک

دانه جو فرآوری شده با اسید الکتیک موجب افزایش غلظت گلوکز خون در گاوهای اواخر دوره 

د های تغذیه شده با اسی(. میزان کلسترول خون در گوساله2212اقبال و همکاران، ) شودشیرواری می

داری در غلظت کلسترول خون بین تیمار اسید سیتریک تفاوت معنی شاهد بود. الکتیک کمتر از گروه

و گروه شاهد مشاهده نشد. این نتایج مخالف با نتایج قبلی است، مبنی بر اینکه تغذیه دانه جو فرآوری 

چنین نتایج هم (.2212اقبال و همکاران، ) شودشده با اسید الکتیک موجب افزایش کلسترول خون می
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های پرواری با دانه جو غلتکی فرآوری شده با اسیدهای الکتیک و سیتریک داد که تغذیه گوساله نشان

ای و پروتئین تام خون ندارد. دانه گلیسرید، آلبومین، نیتروژن اورهداری بر میزان غلظت تریتاثیر معنی

موالر پروپیونات  طور ویژه اسید الکتیک، نسبتجو غلتک شده و خیسانده شده در اسیدهای آلی، به

 دهدزمان میزان استات را کاهش میطور همشکمبه را در زمان پیش از خوراک صبح افزایش داده و به

که ممکن است با افزایش میزان گلوکز خون مرتبط باشد. بخشی از نشاسته  (2223اقبال و همکاران، )

ساتن و شود )تجزیه می طور عمده پروپیونات،مقاوم در شکمبه برای تولید اسیدهای چرب، به

ای فرار کرده و در روده کوچک و تر نشاسته مقاوم از تجزیه شکمبه(، اما بخش بیش2229همکاران، 

 ؛1331 هانتینگتون،) شودمیبزرگ برای تامین گلوکز و اسیدهای چرب فرار برای حیوان میزبان هضم 

یش هضم گلوکز در روده کوچک چنین افزایش گلوکز خون ممکن است با افزاهم (.2220 رینولد،

درون  الکتیک تجزیه نشاسته را در شرایطمرتبط باشد که مشخص شده است فرآوری دانه جو با اسید 

در خصوص تغییرات کلسترول باید بیان شود که پیش  (.2223اقبال و همکاران، ) دهدکاهش می 1تنی

لییپا و همکاران، ) ر شکمبه استساز اصلی سنتز لیپیدها در نشخوارکنندگان استات تولید شده د

چنین گزارش شده است که در بزهای بالغ سنتز کلسترول از استات در روده کوچک چند (. هم1313

و با توجه به کاهش نسبت استات  (1311 ،تامپسون و همکاران) برابر بیشتر از سنتز آن در کبد است

رسد کاهش در جذب استات موجب کاهش (، به نظر می2223اقبال و همکاران، در آزمایشات قبلی )

 د. گردهای تغذیه شده با دانه جو فرآوری شده با اسیدالکتیک در سنتز کلسترول در گوساله
 

 های حاوی دانه جو فرآوری شده با اسیدهای آلیهای پرواری تغذیه شده با جیرههای خونی گوسالهمقایسه فراسنجه -5جدول 

 صفت
 انحراف فرآوری دانه جو با 

 معیار

سطح 

 الکتیک اسید اسید سیتریک آب داریمعنی

 b02/30 ab11/129 a92/122 29/2 221/2  (لیترگرم در دسیمیلی) گلوکز

 b21/193 ab88/192 a30/120 19/9 289/2  (لیترگرم در دسیمیلیکلسترول )

 813/2 21/2 18/2 82/2 33/2 (لیترگرم در دسیمیلی)گلیسریدتری

 322/2 00/2 33/3 09/3 92/3 (لیترگرم در دسیمیلی)ای اوره نیتروژن

 393/2 01/1 18/92 12/98 21/92 (گرم در لیترآلبومین )

 201/2 21/2 28/1 23/1 31/1 (گرم در لیترپروتئین تام )

 .(>22/2P) باشددار بین تیمارها میدهنده تفاوت معنیحروف غیر مشابه در هر ردیف نشان

                                                             
1- In situ 
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 های الکتیک و سیتریک روی تجزیهکند که اثر متعادل کننده اسیدمطالعه پیشنهاد مینتایج این 

نشاسته، با تغییرات بعدی در جایگاه و شدت هضم نشاسته مرتبط است که این امر میزان جذب 

رسد به نظر می بنابراین دهد.را افزایش میخالص ترکیبات گلوکوژنیک، به ویژه گلوکز و پروپیونات 

ده از اسیدهای آلی جهت فرآوری دانه جو از طریق بهبود در قابلیت هضم خوراک در دستگاه استفا

موجب بهبود عملکرد  ، همانند افزایش گلوکز خون،وضعیت انرژتیک بدن چنین بهبود درهم و گوارش

 های نر پرواری شود.گوساله
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Abstract 

Thirty Holstein male calves with an initial Body Weight of 308±22 Kg and age 

approximately 10 month were used for 100 days in a complete randomized design with 3 

treatments (rations) and 10 replicates in each treatment. Rations were: 1) Control (with 

rolled barley treated with water), 2) rolled barley treated with 1% citric acid, and 3) rolled 

barley treated with 0.5% lactic acid. All of data were analyzed with SAS software using 

PROC GLM and PROC MIXED. The performance traits, total tract digestibility, blood 

parameters and fecal pH were determined. Final body weight, average daily gains and feed 

intake to gain ratio of calves were affected significantly (P<0.05). Dry matter intakes were 

not different among treatments. Total tract digestibility of DM, OM, CP and NDF were 
affected significantly (P<0.05). Also, fecal pH was not different between treatments. Barley 

treated with organic acid increased plasma glucose and decreased plasma cholesterol of 

calves. While the amount of plasma urea, triglyceride, total protein and albumin of calves 

were not significantly different among treatments. It is concluded that treating rolled barley 

grain with lactic and citric acid could improve feedlot performance and digestibility of 

nutrients in Holstein male calves.  
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